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dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa 

membalas semua kebaikan Ibu.  



iii 
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yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini. 

8. Syahrul Nizar Saragih, M. Hum selaku dosen penguji bebas yang telah 

memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.  

9. Bapak dan Ibu dosen jurusan Pendidikan Sejarah serta administrasi di 

Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan yang telah berbagi 

ilmu melalui proses belajar mengajar selama beberapa tahun ini. Penulis 

ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan bapak dan ibu dosen. 

10. Untuk Ayah Harun dan ibuku Suriyah yang tercinta. Terima kasih atas 

doa, harapan, dukungan, semanga, bimbingan, biaya, dan kasih sayang 

yang diberikan kepada penulis selama ini.  
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penulis selama penelitian untuk penulisan skripsi ini. 
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merupakan narasumber-narasumber dalam skripsi penulis. 

13. Buat teman-teman penulis selama kuliah, teman-temanku Dewi Puspita 
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14. khususnya Kelas B Reguler seluruhnya. Terimakasih atas bantuan dan 

kebersamaannya selama ini. 

15. Buat teman-teman PPL 2016 di SMA Negeri 7 Medan. Semua 

kebersamaan dalam suka dan duka kita selama masa PPL di SMA Negeri 
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untuk kita semua.  
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Dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin 

untuk memberikan hasil yang terbaik. Namun, sebagai manusia biasa yang 

memiliki keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, penulis menyadari bahwa 
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menerima masukan berupa saran serta kritik yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pembaca. 
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